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  A R K I T E K T U R E N
I 1982 blev der afholdt en arkitektkonkurrence om bygningerne til det nye kunstmuseum. Den blev 
vundet af en projektgruppe med arkitekterne Boje Lundgaard og Bente Aude, belysningsarkitekt 
Sophus   Frandsen og landskabsarkitekt Svend Kirkegaard.

Grundelementet i arkitekturen er Den lange Mur, der deler parken op i en vestlig og en østlig del. 
Mod øst ligger parken stort set hen som oprindeligt, mens de nye museumsbygninger ligger vest for 
muren. “Den lange mur” er inspireret af den bulgarsk-amerikanske kunstner Christos projekt Running 
Fence fra 1972-76, der bestod i at rejse et nylonhegn i 6 meters højde over en strækning på ca. 40 
km i Californien.

Indvendigt bliver Den lange mur til en lang gang - museumsgaden - der strækker sig i hele museets 
længde. Mod vest støder udstillingsrummene op til museumsgaden - alle forskellige fra hinanden hvad 
angår udstrækning, loftshøjde og belysning.

Den sidste etape af Den lange mur adskiller museets P-plads fra skulpturhaven. Den blev opført i 1996 
efter en idé af billedkunstneren Finn Reinbothe, der her har skabt et værk, som både er arkitektur og 
skulptur. I 1996 blev museet desuden udvidet med et underjordisk møbelmuseum, der er forbundet 
med det øvrige museum via en rotunde. Desuden byggede museet en særudstillingssal, der er placeret 
parallelt med muren.

O M  M U S E E T
Trapholt er et af provinsens største og bedst 
besøgte museer. Indviet i 1988. Museet ligger i 
et naturskønt område med udsigt over Kolding 
Fjord. Handicapvenligt indrettet. Børnevenlige 
omgivelser. Mulighed for at nyde medbragt mad 
og drikke. Stor p-plads ved hovedindgangen - 
også for busser. Rundvisninger for grupper.

T R A P H O L T  R U M M E R :
-  En omfattende samling af moderne dansk 

billedkunst
-  Franciska Clausen-samlingen
-  Richard Mortensen-udstilling
-  Møbelmuseum med nutidig dansk møbeldesign
-  Særudstillinger, 3-4 nye hvert år.
-  Samlinger af kunsthåndværk, primært keramik 

og tekstil.
-  Samlinger af produktdesign, primært stel.
-  Skulpturpark, nutidige danske kunstnere.
-  Café, drikkevarer og lette anretninger. Flot 

fjordudsigt.
-  Museumsbutik, plakater, dansk design, kunst- 

og designbøger.
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H I S T O R I E N
1884
Koldings første kunstforening stiftes. 
Museumssagen er på programmet.

1902
Koldings nuværende kunstforening stiftes.

1903
De første værker erhverves til foreningens 
samling. Udstillinger i byrådssalen på Kolding 
Rådhus.

1915
Kunstforeningen udstiller i eget lokale på 
Koldinghus.

1927
Kunstforeningens samling betegnes 
“Kunstmuseet på Koldinghus”.

1935
Kunstforeningen udvider til også at udstille i 
Kirkesalen på Koldinghus.

1965
Faste årlige tilskud jf. Kunstmuseumsloven af 
1964.

1968
Kolding Kunstforenings samling opnår status som 
statsanerkendt kunstmuseum.

1972
Kolding Kommune modtager landstedet Trapholt 
som gave fra ægteparret Helene og Gustav Lind og 
forpligter sig til at opføre og drive et kunstmuseum 
på stedet.

stien ind i en naturlig pergola - et element Sørensen 
ofte dyrkede. Går man tur i parken, er der hele tiden 
nye oplevelser - nye landskabselementer

C.Th. Sørensen havde frie hænder da han 
tegnede anlægget til Trapholt. Der var ingen andre 
forudsætninger end det foreliggende landskab. 
Derfor kunne Sørensen også sætte plads af til 
et hus på toppen af bakken - centralt i haven. 
Det er bemærkelsesværdigt, hvor perfekt den 
hollandske arkitekt A.P. Smiths hus passer ind i 
Sørensens haveanlæg. Husets arkitektur havde 
de samme forudsætninger som Sørensens have 
- modernismen - og haven er også det vigtigste 
element i huset. Gennem de store panoramavinduer 
nærmest kastes haven ind i alle husets centrale 
rum. Selv i herskabets soveværelse er haven 
nærværende.

H A V E N
Da Dr. Gustav Lind i begyndelsen af 1930’erne 
havde erhvervet sig de godt fem tdr. land på 
nordsiden af Kolding Fjord, henvendte han sig til 
havearkitekten C.Th. Sørensen og bad denne 
komme med forslag til arealets beplantning.

For C.Th. Sørensen skulle en have ikke være en 
imitation af naturen - han ville skabe havekunst. 
Haven skulle være et af planter dannet rum, 
som mennesker kunne færdes og rekreeres i. 
Inspirationen kom fra det danske kulturlandskab, 
hvor karakteristiske elementer som skovbrynet, 
græssletten, den lille lund og bede i græsset 
optræder igen og igen. Men også tidens billedkunst 
inspirerede Sørensen: Konstruktivismens geometri 
og futurismens dynamik, der ses som ovaler, 
spiraler og krumninger i mange af hans projekter. 
Hans haver er stiliserede landskaber, der ser ud 
til at være vokset ud af stedet - selvfølgelige og 
ukomplicerede, nærmest banale.

Haven på Trapholt, der blev skabt i 1934, rummer 
flere af disse elementer. Udgangspunktet har været 
den enestående udsigt over Kolding Fjord. Havens 
rum dannes af en bevoksning af træer, der mod øst 
og vest indrammer den store hvælvede græsplæne.

Mod syd iscenesættes dele af fjorden og landskabet 
på sydsiden af grupper af træer. Og det store, 
krumme staudebed - der bedst kan sammenlignes 
med en spændt stålfjeder - nærmest indbyder 
havens beboere til bevægelse. På sydsiden af bedet 
danner en smal græsstribe under trækronerne en 
tryg modvægt mod græsslettens uendelighed. I 
den sydøstlige del af haven åbner stien sig mod et 
amfiteaterlignende terræn og mod vest forsvinder 

1973
Trapholtfonden stiftes 1. februar.

1981
Kunstforeningen indgår aftale med Kolding 
Kommune om samlingens overdragelse til 
et kunstmuseum. Den selvejende institution 
Kunstmuseet Trapholt stiftes 1.juni. Museets 
første udstilling arrangeres på Koldinghus.

1982
Museumsdirektør Sven Jørn Andersen ansættes 
som museets første professionelle leder. 
Arbejdsplan udformes. Arkitektkonkurrence om 
byggeri af kunstmuseum ved landstedet Trapholt 
afvikles.

1984
Museumsbyggeriet optages med 20 mio.kr. på 
Kolding Kommunes budget.

1985
Projektering indledes. Gave fra maleren Richard 
Mortensen.
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1995
Kulturministeriet, Vejle Amt og Kolding Kommune 
indgår aftale om opførelsen af Møbelmuseet på 
Trapholt. Møbelmuseet oprettes administrativt som 
en afdeling ved Trapholt. Projektering af udvidelsen 
iværksættes. Udvidelsen omfatter, foruden 
møbelmuseet, en ny udstillingshal, Trapholtmuren, 
udvidelse af foyeren, udvidelse af caféen og 
omlægning af forpladsen. Trappergården, de 
gamle bindingsværksbygninger, restaureres og 
indrettes med to undervisningslokaler.

1996
Museets navn ændres til “Trapholt” med 
undertitlen “Museet for moderne dansk billedkunst, 
kunsthåndværk og møbeldesign”. 
Udvidelsen indvies af HKH Prins Joachim 21. 
november.

1997
Trapholtvillaen restaureres. Museet runder for 
første gang 100.000 besøgende.

1998
Museumsdirektør Sven Jørn Andersen dør.
Museumsenspektør Eva Bræmer-Jensen bliver 
konstitueret leder.

1999
Peter S Meyer ansættes 1. januar som direktør for 
Trapholt.

2006
Direktør Peter S. Meyer fratræder.
Museumsenspektør Eva Bræmer-Jensen 
konstitueres som direktør.

Marts 2007 - februar 2008
Jane Sandberg, cand.phil., MCC 
og journalist ansat som direktør.

1986
Byggeriet iværksættes.

1987
Trapholtkomiteen stiftes. Indsamlingsarbejde 
indledes. Byggeriet optages på Finansloven 1988-
1990.

1988
Færdiggørelse fase 1. Kunstmuseet Trapholt 
indvies 2. juni.

1989
Café Trapholt tages i brug. Museet indgår en aftale 
med Fonden Franciska Clausens Samlinger om at 
modtage Franciska Clausens omfattende samling 
af egne værker.

1990
Færdiggørelse af fase 2 med forbindelsesgang 
til Trapholtvillaen, anlæg af forplads og handicap 
elevator.
Permanent udstilling af Franciska Clausen-
samlingen i Trapholtvillaen åbnes.

1991
Museet belønnes med EUs Helios Pris for 
handicapvenlig indretning.

1992
Foreningen Trapholts Venner stiftes den 
29.oktober.

1994
Foreningen Dansk Møbelindustri tildeler museet 
Møbelprisen 1994.



9

A r n e  J a c o b s e n s  K u b e f l e x  s o m m e r h u s

Trapholt har fået en topattraktion for det design- og arkitekturinteresserede publikum.

Arne Jacobsens Kubeflex-sommerhus, det eneste eksisterende af sin art, er genopført ved Trapholt 
og indrettet med Arne Jacobsen design. Der venter publikum en unik totaloplevelse af en af den 
internationalt anerkendte arkitekt.

Arne Jacobsen udviklede huset i 1969-70 i samarbejde med Høm Typehuse, og det blev første gang 
præsenteret på typehusudstillingen Archibo i 1970.

Med de kubeformede moduler på 10 kvm. som udgangspunkt, var Kubeflex tænkt som et fleksibelt 
system, hvor enhederne kunne kombineres frit og nye enheder føjes til. Et hus der kunne ændres i 
takt med brugerens behov. Men tiden eller markedet var ikke modent til et så radikalt arkitektonisk 
eksperiment og Kubeflex kom aldrig i produktion.

Jacobsen-familiens sommerhus
Kubeflex-huset har i mange år stået ved en sydsjællandsk strand, hvor det har fungeret som 
sommerhus for familien Jacobsen. Kun de mest entusiastiske arkitekter har kendt til dets eksistens, 
og en del fagligt interesserede har gennem årene kontaktet familien for at bese dette radikale bud på 
en moderne boform.

Det er derfor en stor glæde for Trapholt såvel som Arne Jacobsens familie, at huset nu bliver offentligt 
tilgængeligt på museets grund. Her er det placeret med en smuk udsigt over Kolding Fjord.

Totaloplevelse
Med Arne Jacobsens Kubeflex-hus har Trapholt fået en enestående mulighed for at vise Arne Jacobsen 
design i et hus tegnet af mesteren selv. Der er interiør med spise- og opholdstue og eksempler på Arne 
Jacobsens øvrige design, bl.a. armaturlinjen Vola og serveringsserien Cylinda Line.

Med Kubeflex har Trapholt således fået en unik attraktion, der smukt  supplerer museets store 
møbelsamling af danske arkitekter og designere.  
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N a n n a  D i t z e l
- Jeg beskæftiger mig med at bryde møblets flader. 
Med et mønster eller bemaling understreger 
jeg på forskellig måde kurvernes forløb. Jeg er 
fascineret af Leni Riefenstahls fantastiske bog 
om Kau-folket, der maler mønstre og former på 
deres ansigter og kroppe. Det kan man også 
gøre med møbler og på den måde bestemme 
hvilke af møblets former man vil fremhæve.

- Jeg bruger udstillingen som et fristed til med let 
hånd at gøre nogle af de ting, jeg har lyst til at 
prøve.

www.nanna-ditzel-design.dk

N a n n a  D i t z e l
Nanna Ditzel var en af Danmarks mest 
betydningsfulde og nyskabende designere. Hun 
tegnede først og fremmest møbler, men det er 
også blevet til smykker for Georg Jensen, tekstiler 
for Kvadrat og mange kender hende, måske uden 
at vide det, for farvesætningen af IC3-togene.

Til udstillingen indrettede Nanna Ditzel selv sit 
fristed, et rum der er midnatsblåt som himlen 
en stjerneklar nat. Til dette rum tegnede og 
udførte Nanna Ditzel et antal helt nye møbler, 
eksperimenter og prototyper.

Nanna Ditzel debuterede som formgiver i 1944 og 
havde således næsten 60 års erfaring og en lang 
række møbler, smykker og tekstiler i produktion. 
Hun var aldrig bange for at gå egne veje og var 
i mange år en del af den eksperimenterende 
danske møbelsscene. Nanna Ditzel døde som 
82-årig i 2005.
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B u t i k k e n
Inspirerende designbutik og boghandel

Trapholts butik er stedet hvor man finder den 
anderledes og spændende gave, den lille sjove ting 
eller den eksklusive, unikke firmagave.

I butikken sælges det bedste inden for dansk 
design, gaveartikler i alle prislag samt museets 
udstillingskataloger og plakater.

Vi har også et bredt udvalg af kunst- og designbøger, 
kunstplakater, litografier.

Butikkens åbningstider er tirsdag - søndag kl. 10.00 
- 17.00. Onsdag 10.00 - 20.00.

Butikken kan besøges uden at købe billet til museet.

Direkte telefon: 76 30 05 43

C a f é  T r a p h o l t
Café Trapholt byder på dejlig mad og drikke i 
smukke omgivelser med udsigt over Kolding 
Fjord.

Der er spændende frokostretter, kaffe og kage, 
øl og vand og andre forfriskninger. Særlige tilbud 
til børnene.

Venligst reserver bord på 75 52 22 31

Åbningstid
Tirsdag-søndag kl. 10-17. Onsdag desuden 
åbent til kl. 20. Eller efter aftale.

D e t  s o r t e  r u m
Det Sorte Rum er et formidlings- og 
oplevelsesrum for børn og deres voksne.

I Trapholts hvide sale opleves kunsten. I Det 
Sorte Rum undersøges kunstens fortællinger, 
metoder og materialer.

Alt efter hvilket maleri der hænger i Det Sorte 
Rum, kan børn og voksne komme til enten 
at røre, føle, lytte eller eksperimentere med 
kunstens elementer.

P i l f i n g e r z o n e r
PilfingerZoner er noget ganske særligt på 
Trapholt. Ideen er at børn og voksne sammen kan 
opdage og undersøge kunst, kunsthåndværk, 
møbler og design på legnede, eksperimenterende 
og kreative måder.

Børn i alderen 4-12 år har på denne måde 
mulighed for også at få en sjov dag på museet.

S k a t t e j a g t
Trapholts skattejagt består af sjove opgaver til 
værker i museet. Den henvender sig til børn i 
alderen 4-10 år sammen med deres voksne.

Skattejagten kan købes i Trapholts foyer og 
koster 20 kr.

M e d b r a g t  m a d

Gæsterne er velkomne til at nyde medbragt mad 
og drikke ved bordene i parken. Ved henvendelse 
i museets foyer, kan der anvises faciliteter til 
spisning af medbragt mad.
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Å b n i n g s t i d e r
Tirsdag kl. 10 - 17
Onsdag kl. 10 - 20
Torsdag - søndag kl. 10 - 17
Mandag lukket

Kontakt
Trapholt
Æblehaven 23
DK 6000 Kolding

Tel +45 76 30 05 30
Fax +45 76 30 05 33

E-mail: kunstmuseum@trapholt.dk

G a r d e r o b e
I Trapholts foyer finder du en garderobe, hvor 
jakker kan hænges og tasker lukkes inde i bokse 
med lås. Alle tasker og jakker bedes opbevaret i 
garderoben.

B a r n e -  o g  k l a p v o g n e
Det er muligt at komme rundt i hele museet med 
barne- og klapvogne. 
Pusleplads findes ved museets foyer og ved 
caféen.

M e d b r a g t  m a d
Som gæster på Trapholt er I velkomne til at nyde 
medbragt mad og drikke ved bordene i parken 
eller indendørs i Trappergaarden.

I skal henvende jer i museets foyer for at få 
nøglen til Trappergaarden, hvis I ønsker at spise 
indendørs.

K u l t u r k o r t  K o l d i n g
Med kulturkortet får du flere oplevelser for færre 
penge. Kortet koster 150 DKK og giver adgang 
til ét besøg på Trapholt, Koldinghus, Geografisk 
Have og Dansk Sygeplejehistorisk Museum. 
Kortet sælges hos Visit Kolding, hos Visit 
Christiansfeld, i Turist- og Centerinformationen 
i Kolding Storcenter, og hos de nævnte 
seværdigheder. Husk at kortet kan bruges hele 
kalenderåret, så du har god tid til at opleve 
Kolding.

P r a k t i s k  i n f o
P r i s e r
Voksne 65 kr.
Børn og unge under 18 år gratis (børn under 16 
skal ledsages af en voksen)
Pensionister 52 kr.
Studerende (studiekort forevises) 52 kr.
Grupper (over 10 personer) 52 kr. pr. person

Ved forevisning af evt. rabatkort beregnes 
rabatten altid med udgangpunkt i den ordinære 
billetpris.

S å d a n  f i n d e r  d u  T r a p h o l t
Trapholt ligger på adressen Æblehaven 23 i 
bydelen Strandhuse på nordsiden af Kolding 
Fjord, cirka 4 km øst for Kolding centrum.

B y b u s :
Linie 4 til Lyshøj Allé fra Kolding Banegård eller 
bybusterminalen.

T a x a :
Kolding Taxa tlf. 75 52 15 00
Krone Taxi tlf. 75 50 27 00

R e g i o n a l b u s :
Regionalbus til busstationen i Kolding. Herfra 
bybus linie 4 til Lyshøj Allé.

T o g :
Tog til Kolding Banegård. Herfra bybus linie 4 til 
Lyshøj Allé.
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